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Lier, 7 maart 2022
Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Betreft : Voetgangersplein Veemarkt en verlaagde stoeprand bis.

In het antwoord dd. 27 jan 2021 op mijn SV van 16 jan 2022 wordt gesteld dat de boordsteen ter hoogte
van de frituur “Leuvense Poert” niet werd aangepast omdat “dit geen officiële oversteekplaats betreft”.
Het kan best zijn dat de betrokken locatie misschien niet voldoet aan de voorwaarden om als officiële
oversteekplaats bestempeld te kunnen worden, met alle nodige regelgeving daaraan verbonden, maar
er is ook nog zo iets als “feitelijke” oversteekplaats.
Voetgangers, die in de Maasfortbaan langs de onpare huisnrs. in de richting van de Veemarkt gaan,
kunnen de inrit naar de Zaat dwarsen over een zebrapad en verder gaan over een voetpad langs de
frituur naar het voetgangersplein van de ambulante handelszone en zo verder naar de brug van de
Leuvense Poort, zie bijgevoegde foto’s.
Dit is de facto de voetgangersweg die vele mensen volgen naar de brug. Daarom komt het mij volstrekt
onbegrijpelijk voor dat er geschermd wordt met het begrip “officiële oversteekplaats” om, in het kader
van een normaal gebruikte voetgangersroute, de stoeprand ter hoogte van de frituur niet zodanig te
verlagen dat mensen met een rollator of in een al of niet gemotoriseerde invalidenwagen het
voetgangersplein kunnen oprijden in de richting van de brug.
Mijn vraag is dan ook om op basis van de geschetste situatie de stoeprand aan de frituur wel te
verlagen.
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Schriftelijke vraag: Voetgangersplein Veemarkt verlaagde stoeprand bis
Geachte heer Mariën,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
-

Na intern overleg tussen de dienst mobiliteit en het technisch bureau werd beslist om, in afwachting van de
heraanleg van deze zone vanaf medio 2023, de boordsteen plaatselijk te verlagen om tegemoet te komen aan
mindervalide voetgangers. Deze zone zal deels heringericht worden als dubbelrichtingsfietspad tijdens het project
voor heraanleg in 2023, maar dit dient nog verder door het studiebureau uitgewerkt te worden.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
Katleen Janssens
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